Załącznik do Uchwały nr 722/184/V/2017
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 04.04.2017 r.

Sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy Województwa Śląskiego
z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku

Katowice, 4 kwietnia 2017 r.

I.

Wprowadzenie

Sejmik Województwa Śląskiego, uchwałą nr V/11/7/2015 z 31.08.2015 roku, przyjął „Program
współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”, zwany dalej
Programem. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.
poz.1817 z późn. zm.), nakładającego na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Celem Programu jest budowanie partnerstwa między Województwem i organizacjami pozarządowymi
dla pełnej realizacji zadań publicznych. Cel ten realizowany był w formie współpracy finansowej
i pozafinansowej, obejmującej następujące sfery pożytku publicznego:
1. przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji regionalnego rynku pracy,
2. bezpieczeństwa publicznego,
3. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych,
4. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej,
5. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
6. edukacji publicznej,
7. ekologii
8. kultury fizycznej i sportu,
9. kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
10. krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki
11. ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
12. polityki społecznej, w tym: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku
emerytalnym, na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej,
13. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
14. promocji i ochrony zdrowia,
15. wspierania procesów integracji mieszkańców Województwa,
16. przeciwdziałania

formom

dyskryminacji

określonym

w

Konstytucji

Rzeczypospolitej

Polskiej oraz dbałość o to, by społeczeństwo rozwijało się zgodnie z zasadą równości szans
17. polityki prorodzinnej, w tym wspieranie organizacji pozarządowych w kwestii dotyczącej
wprowadzenie funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej,
18. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych.
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II.

Współpraca o charakterze finansowym

Współpraca
o
charakterze
finansowym
Samorządu
Województwa
Śląskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie ich powierzania
i wspierania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie oraz dofinansowanie ich realizacji.
Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert, ogłaszanych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)
W 2016 r. ogłoszono 24 otwarte konkursy ofert, w ramach których organizacje pozarządowe
i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego złożyły 732 oferty, z czego 327
projektów wybrano do realizacji na łączną kwotę 15 747 553,85 zł, z tego podmioty dotowane
wykorzystały 15 451 766,27 zł, co stanowi ponad 98 % kwoty przekazanej.
W formie zadań zleconych w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert, dofinansowano
z budżetu województwa śląskiego 50 projektów na kwotę 380 898 zł, z czego podmioty wykorzystały
372 422,52 zł (co stanowi ponad 97 % kwoty przekazanej) w obszarach: zdrowie psychiczne, ochrona
i promocja zdrowia, kultura fizyczna i sport oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

II.1.

Zestawienie otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa
Śląskiego w 2016 roku (wg stanu na 31 grudnia 2016 r.)
ZESTAWIENIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT OGŁOSZONYCH PRZEZ SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU
Liczba
projektów
wybranych do
realizacji

Liczba
podmiotów,
które
zrealizowały
projekty

Wysokość
przyznanych
środków (zł)

Wysokość
wykorzystanych
środków (zł)

Lp.

Nr konkursu

Liczba
złożonych
projektów

1.

Konkurs ofert nr
1/2016

111

13

13

82 000 zł

73 000 zł

2.

Konkurs ofert nr
2/2016

4

1

1

100 000 zł

100 000 zł

3.

Konkurs ofert nr
3/2016

1

1

1

15 000 zł

15 000 zł

4.

Konkurs ofert nr
4/2016

2

2

2

540 000 zł

540 000 zł

5.

Konkurs ofert nr
5/2016

25

11

11

162 500 zł

161 709,77 zł

6.

Konkurs ofert nr
6/2016

93

52

52

5 036 900 zł

5 027 722,61 zł

7.

Konkurs ofert nr
7/2016

11

7

7

70 000 zł

70 000 zł

8.

Konkurs ofert nr
8/2016

2

1

1

50 000 zł

49 999,35 zł
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9.

Konkurs ofert nr
9/2016

2

2

2

479 856 zł

468 796,91 zł

10.

Konkurs ofert nr
10/2016

17

13

9

82 000 zł

77 899,99 zł

11.

Konkurs ofert nr
11/2016

288

93

89

500 000 zł

471 081,27 zł

12.

Konkurs ofert nr
12/2016

17

9

9

50 000 zł

50 000 zł

13.

Konkurs ofert nr
13/2016

22

22

22

300 000 zł

298 780,10 zł

14.

Konkurs ofert nr
14/2016

5

3

3

46 000 zł

45 000 zł

15.

Konkurs ofert nr
15/2016

17

11

11

60 000 zł

59 993,99 zł

16.

Konkurs ofert nr
16/2016

17

10

10

60 000 zł

59 995,15 zł

17.

Konkurs ofert nr
17/2016

14

10

9

60 000 zł

58 835,79 zł

18.

Konkurs ofert nr
18/2016

2

1

1

44 738,85 zł

44 182,12 zł

19.

Konkurs ofert nr
19/2016

1

1

1

54 686 zł

54 022,52 zł

20.

Konkurs ofert nr
20/2016

32

15

15

200 000 zł

198 009,39 zł

21.

Konkurs ofert nr
21/2016

01

2

2

6 760 233 zł

6 539 378,78 zł

22.

Konkurs ofert nr
22/2016

15

13

10

110 940 zł

110 940 zł

23.

Konkurs ofert nr
23/2016

34

30

26

340 700 zł

335 418,53 zł

24.

Konkurs ofert nr
24/2016

02

4

4

542 000 zł

542 000 zł

732

327

311

PODSUMOWANIE

1
2

Konkurs wieloletni na lata 2014-2018
Konkurs wieloletni na lata 2013-2017
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15 747 553,85 zł 15 451 766,27 zł

II.2

Zestawienie zadań zleconych przez Samorząd Województwa Śląskiego w 2016
roku w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU W
TRYBIE Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Liczba
Liczba
projektów
złożonych
uznanych za
projektów
celowe

Liczba
podmiotów,
które
zrealizowały
projekty

Wysokość
przyznancyh
środków (zł)

Wysokość
wykorzystanych
środków (zł)

Lp.

Nazwa zadania

1.

Upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu

29

28

28

234 398 zł

226 959,54 zł

2.

Ochrona i promocja
zdrowia

29

7

7

36 600 zł

35 600 zł

3.

Ochrona i promocja
zdrowia
psychicznego

34

14

14

100 000 zł

99 962,98 zł

4.

Działalność na
rzecz organizacji
pozarządowych

3

1

1

9 900 zł

9 900 zł

PODSUMOWANIE

95

50

50

380 898 zł

372 422,52 zł

II.3 Realizacja zadań publicznych z podziałem na wydziały odpowiedzialne za przeprowadzenie
otwartych konkursów ofert
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WYDZIAŁ GOSPODARKI, TURYSTYKI I SPORTU

Konkurs nr 1/2016
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury
fizycznej

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

110

1

111

Liczba wybranych
projektów

13

0

13

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

13

0

13

Wysokość przyznanych
środków w zł

82 000 zł

0

82 000 zł

73 000 zł

0

73 000 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł
Efekty konkursu

Upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 r.

Konkurs nr 2/2016
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury
fizycznej w ramach upowszechniania kultury fizycznej przez realizację projektu “Junior Sport” w
terminie od 25.02.2016 r. do 20.12.2016 r.

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

4

0

4

Liczba wybranych
projektów

1

0

1

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

1

0

1

Wysokość przyznanych
środków w zł

100 000 zł

0

100 000 zł

100 000 zł

0

100 000 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł
Efekty konkursu
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Upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 r.

Konkurs nr 3/2016
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury
fizycznej w terminie od 02.11.2016 r. do 16.12.2016 r.

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

1

0

1

Liczba wybranych
projektów

1

0

1

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

1

0

1

Wysokość przyznanych
środków w zł

15 000 zł

0

15 000 zł

15 000 zł

0

15 000 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł
Efekty konkursu

Upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 r.

Konkurs nr 4/2016
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie
bezpieczeństwa publicznego

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

2

0

2

Liczba wybranych
projektów

2

0

2

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

2

0

2

Wysokość przyznanych
środków w zł

540 000 zł

0

540 000 zł

540 000 zł

0

540 000 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł
Efekty konkursu

Zadania ratownictwa górskiego – zapewnienie bezpieczeństwa osobom
przebywającym w górach.
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Konkurs nr 5/2016
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie Działalności
wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot I społeczności lokalnych

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

25

0

25

Liczba wybranych
projektów

11

0

11

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

11

0

11

Wysokość przyznanych
środków w zł

162 500 zł

0

162 500 zł

161 709,77 zł

0

161 709,77 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł

konferencje: X Forum Nowej Gospodarki, Medycyna – potencjał eksportowy
województwa śląskiego – I międzynarodowe spotkania brokerskie klastrów
branży medycznej – MedicaSilesia Clusters Meeting 2016, Cluster World
Congres (Światowy Kongres Klastrów), I Forum Gospodarcze w sercu
Subregionu zachodniego „Myśl globalnie działaj lokalnie”, TEDxKatowice 2016 –
Dla odmiany/For the change, SI SILESIA 2016
Efekty konkursu

imprezy o tematyce gospodarczej: Tyski Lider Przedsiębiorczości
konkursy: „MARKA-ŚLĄSKIE” – konkurs promocji województwa śląskiego, XVIII
edycja Konkursu Śląska Nagroda Jakości wraz z galą
imprezy promujące produkty tradycyjne województwa śląskiego: X Festiwal
Sztuki Kulinarnej „Aleja Dobrego Smaku” Częstochowa 2016,
szkolenia: Szkolenie z zakresu ubezpieczeń firmowych oraz nieruchomości
skierowane do przedstawicieli branży hotelarskiej i gastronomicznej w Wiśle.
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Konkurs nr 6/2016
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury
fizycznej

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

93

0

93

Liczba wybranych
projektów

52

0

52

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

52

0

52

Wysokość przyznanych
środków w zł

5 036 900 zł

0

5 036 900 zł

5 027 722,61 zł

0

5 027 722,61 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł
Efekty konkursu

Zadania ratownictwa górskiego – zapewnienie bezpieczeństwa osobom
przebywającym w górach

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Konkurs nr 7/2016
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie
krajoznawstwa I turystyki

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

11

0

11

Liczba wybranych
projektów

7

0

7

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

7

0

7

Wysokość przyznanych
środków w zł

70 000 zł

0

70 000 zł

70 000 zł

0

70 000 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł
Efekty konkursu

Strona 9 z 29

Odnowienie szlaków turystycznych na terenie Województwa Śląskiego,
poprawa oznakowania, zwiększenie bezpieczeństwa osób uprawiających
turystykę pięszą i rowerową.

WYDZIAŁ EDUKACJI I NAUKI

Konkurs nr 8/2016
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu
Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2015 – 2017

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

2

0

2

Liczba wybranych
projektów

1

0

1

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

1

0

1

Wysokość przyznanych
środków w zł

50 000 zł

0

50 000 zł

49 999,35 zł

0

49 999,35 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł

Efekty konkursu
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XV edycja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego odbyła się w
Polsce. Celem corocznych spotkań jest umożliwienie młodym ludziom spotkania
z rówieśnikami z krajów Trójkąta (Polski, Niemiec, Francji), wymiany
doświadczeń, a tym samym wzmocnienie postaw dialogu i współpracy młodego
pokolenia. Koordynatorem spotkań jest Stowarzyszenie Dom Współpracy Polsko
– Niemieckiej z Gliwic.

WYDZIAŁ TERENÓW WIEJSKICH

Konkurs nr 9/2016
Nazwa: Pierwszy otwarty konkurs ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na
realizację w 2016 r. zadań dotyczących ochrony przyrodyi krajobrazu, zawartych w Wojewódzkim
Programie Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury
Krakowsko-Częstochowskiej — Owca Plus do roku 2020

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

2

0

2

Liczba wybranych
projektów

2

0

2

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

2

0

2

Wysokość przyznanych
środków w zł

479 856 zł

0

479 856 zł

468 796,91 zł

0

468 796,91 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł

Efekty konkursu

Efekty realizacji zadania na terenie Beskidów:
Prowadzono wypas owiec na powierzchni 630 ha. Wypasane były owce rasy
miejscowej: Polska Owca Górska, Owca pogórza i krzyżówki tych ras. Zwierzęta
były zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zakupiono komplet sprzętu tradycyjnego: 2 kotły, 1 pucierę, 40 dzwonków.
Ustawiono 1 nową bacówkę na powierzchni wypasowej Groniczki w gminie
Istebna, zamontowano żłoby do pojenia owiec - szt. 10 (Greniówki – 3, Solański
Groń – 2, Złoty Groń – 2, Abramów – 2, Koczy Zamek – Podgrapy - 1), ustawiono
tablice informacyjne - 10 szt. ( Groniczki – szt. 3, Potok Suseński – 2 szt,
Solański Groń – 2 szt., Góra Matyska – 3 szt.) oraz ławostoły - 5 szt. ( Groniczki
– 3 szt., Suseński – 1 szt,. Solański Groń 1 szt).
Efekty realizacji zadania na terenie Jury Krakowsko - Częsotchowskiej:
Prowadzono czynne zabiegi ochrony przyrody - wypas owiec i kóz na powierzchni
137,75 ha, zakupiono kiosk informacyjny, który pełni funkcję punktu informacji dla
mieszkańców oraz turystów na temat Programu Owca Plus. Kiosk informacyjny
umieszczony został na terenie gminy Pilica, w pobliżu Zamku Pilcza w Smoleniu.
Zakupiono także ławostół z zadaszeniem. Ławostów usytuowany jest w okolicach
Zamku Pilcza w Smoleniu (gmina Pilica).
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Konkurs nr 10/2016
Nazwa: Pierwszy otwarty konkurs ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na
realizację w 2016 r. zadań dotyczących ochrony przyrody i krajobrazu, zawartych w Wojewódzkim
Programie Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury
Krakowsko-Częstochowskiej — Owca Plus do roku 2020.

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

17

0

17

Liczba wybranych
projektów

13

0

13

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

9

0

9

Wysokość przyznanych
środków w zł

82 000 zł

0

82 000 zł

77 899,99 zł

0

77 899,99 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł

Efekty konkursu
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Przeprowadzono następujące imprezy promujące Wojewódzki Program
Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i
Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020:
Festyn rodzinny "Jura - region z tradycją"; Promocja serowarstwa w regionie
Beskidzkiej 5 - cykl warsztatów tradycyjnego wyrobu sera, Tradycje i zwyczaje
związane z jesiennym spędem owiec z hal - impreza promująca Program Owca
Plus "ŁOSSOD" 2016, XX Jubileuszowy Redyk - wiosenny wypęd owiec na hale,
VII Jarmark Pasterski - "Pasterska zagroda edukacyjna", VI Pasterska Jesień w
Kamesznicy, Pasterstwo w twórczości Jana Wałacha, Żywiecki Dzień Folkowy i
Pasterski.
Wydano następujące publikacje: "Malownicza Beskidzka Piątka - kolorowanka
dla dzieci", "Wędruj z nami Beskidami z Owcą Plus i pasterzami - Informator
promocyjny. Wydawnictwo.
Wydano dwa kalendarze: Kalendarz "Nasza Jura" na 2017 r., “Jurajskie cztery
pory roku".

WYDZIAŁ KULTURY
Konkurs nr 11/2016
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz
ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2016 r.

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

277

11

288

Liczba wybranych
projektów

88

5

93

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

84

5

89

Wysokość przyznanych
środków w zł

473 000 zł

27 000 zł

500 000 zł

444081,27 zł

27 000 zł

471 081,27 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł

Efekty konkursu

Wsparcie realizacji 84 działań w dziedzinie kultury
upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2016 r.

oraz

ochrony

i

Konkurs nr 12/2016
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w sferze działań na rzecz
zachowania wielokulturowości region oraz kultury mniejszości narodowych I etnicznych w 2016 r.

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

16

1

17

Liczba wybranych
projektów

8

1

9

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

8

1

9

Wysokość przyznanych
środków w zł

45 000 zł

5 000 zł

50 000 zł

45 000 zł

5 000 zł

50 000 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł
Efekty konkursu
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Wsparcie realizacji 9 działań w sferze działań na rzecz zachowania
wielokulturowości region oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych
w 2016 r.

Konkurs nr 13/2016
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie
upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2016 r.

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

22

0

22

Liczba wybranych
projektów

22

0

22

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

22

0

22

Wysokość przyznanych
środków w zł

300 000 zł

0

300 000 zł

298 780,10 zł

0

298 780,10 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł
Efekty konkursu

Wsparcie realizacji 22 działań w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa
przemysłowego w 2016 r.

Konkurs nr 14/2016
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie
wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2016 r.

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

5

0

5

Liczba wybranych
projektów

3

0

3

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

3

0

3

Wysokość przyznanych
środków w zł

46 000 zł

0

46 000 zł

45 000 zł

0

45 000 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł
Efekty konkursu
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Wsparcie realizacji 3 zadań w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na
Szlaku Zabytków Techniki w 2016 r.

WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Konkurs nr 15/2016
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i
ochrony zdrowia pod nazwą: „Profilaktyka cukrzycy” w 2016 roku

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

16

1

17

Liczba wybranych
projektów

10

1

11

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

10

1

11

Wysokość przyznanych
środków w zł

55 000 zł

5 000 zł

60 000 zł

54 993,99 zł

5 000 zł

59 993,99 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł

Efekty konkursu

Strona 15 z 29

Dzięki przeprowadzonemu konkursowi zostały osiągnięte następujące cele:
1. Promowano prozdrowotny styl życia poprzez promocję zasad zdrowego
odżywiania się. Wskazywano na powody zaburzeń odżywiania, otyłości, a także
występowania i leczenia cukrzycy.
2.Podniesiono poziom wiedzy mieszkańców województwa śląskiego odnośnie
zaburzeń metabolicznych.
3.Zapoznano dzieci i młodzież z zasadami pierwszej pomocy w nagłych
przypadkach, np. niedocukrzenia.
Zorganizowano między innymi cykl prelekcji dla rodziców, nauczycieli,
pracowników sklepików szkolnych, zajęcia edukacyjne, dyskusje internetową,
warsztaty dla lekarzy oraz konsultację kardiologiczną. Łącznie odbiorcami
zadania było 6 981 osób.

Konkurs nr 16/2016
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie
promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: "Profilaktyka chorób układu krążenia" w 2016 r.

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

16

1

17

Liczba wybranych
projektów

10

0

10

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

10

0

10

Wysokość przyznanych
środków w zł

60 000 zł

0

60 000 zł

59 995,15 zł

0

59 995,15 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł

Efekty konkursu
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Dzięki przeprowadzonemu konkursowi zostały osiagnięte następujące cele:
1. Podniesiono poziom wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych, które mają
wpływ na ograniczanie ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia.
2.Kształtowano postawy prozdrowotne.
3.Motywowano społeczeństwo województwa ślaskiego do wdrażania zasad
zdrowego i aktywnego stylu życia.
Przeprowadzono miedzy innymi warsztaty edukacyjne, kulinarne, dietetyczne,
rozdysponowano materiały edukacyjne, przeprowadzono wycieczki poglądowe,
konsultacje u chirurga naczyniowego i rehabilitantów. Zorganizowano konkursy
plastyczne, prelekcje, spotkania integracyjne, pikniki i prezentacje. Łącznie
zadaniami objętych zostało 5 299 mieszkańców województwa śląskiego.

Konkurs nr 17/2016
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w ramach
"Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 20122016" w 2016 r.

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

13

1

14

Liczba wybranych
projektów

10

0

10

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

9

0

9

Wysokość przyznanych
środków w zł

60 000 zł

0

60 000 zł

58 835,79 zł

0

58 835,79 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł

Efekty konkursu
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Dzieki przeprowadzonemu konkursowi zostały osiagniete następujące cele:
1.Wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS w celu zmniejszenia poziomu
zachowań ryzykownych.
2.Poszerzenie oferty informacyjnej i edukacyjnej dostosowanej do potrzeb
indywidualnego odbiorcy.
3. Wspieranie działań mających na celu zredukowanie szkód zdrowotnych.
Łącznie odbiorcami zadania było 6 195 osób.

Konkurs nr 18/2016
Nazwa: Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

2

0

2

Liczba wybranych
projektów

1

0

1

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

1

0

1

Wysokość przyznanych
środków w zł

44 738,85 zł

0

44 738,85 zł

44 182,12 zł

0

44 182,12 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł
Efekty konkursu

Prezentacja działań kulturalno - artystycznych osób niepełnosprawnych w formie
estradowych prezentacji: teatralnej, muzycznej, recytatorskiej, wokalnej,
kabaretowej i innych indywidualnych form działalności artystycznej.
Zrealizowanie głównego celu: integracja środowisk osób niepełnosprawnych.

Konkurs nr 19/2016
Nazwa: Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

1

0

1

Liczba wybranych
projektów

1

0

1

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

1

0

1

Wysokość przyznanych
środków w zł

54 686 zł

0

54 686 zł

54 022,52 zł

0

54 022,52 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł

Efekty konkursu
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Zawody sportowo - rekreacyjne przeprowadzono w ramach turnieju piłki nożnej
oraz dyscyplin sportowych z elementami gier i zabaw przeprowadzonych w hali i
na basenie. Głównym efektem jest integracja, promocja i upowszechnianie sportu
wśród osób z niepełnosprawnością.

Konkurs nr 20/2016
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Promocja Zdrowia
Psychicznego i Zapobieganie Zaburzeniom Psychicznym" realizowany w 2016 r.

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

31

1

32

Liczba wybranych
projektów

14

1

15

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

14

1

15

Wysokość przyznanych
środków w zł

180 002 zł

19 998 zł

200 000 zł

178 011,39 zł

19 998 zł

198 009,39 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł

Efekty konkursu
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W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.:
"Promocja Zdrowia Psychicznego i Zapobieganie Zaburzeniom Psychicznym"
realizowanego w 2016 roku udało się: podnieść umiejętności porozumiewania się
laryngektomowanych z otoczeniem oraz próbowano rozwiązać problemy
psychologiczne związanie z zabiegiem laryngektomii wśród 54 osobowej grupy,
zrealizować zadania, które przyczyniły sie do wzmocnienia zdrowia psychicznego
dzieci i młodzieży (grupa 250 dzieci i młodzieży), zorganizować 16 godzin
warsztatów dla rodziców i opiekunów dzieci niepełosprawnych, których celem
było pokonanie trudności emocjonalnych związanych z posiadaniem dziecka
niepełnosprawnego, przeprowadzić trzy godzinne warsztaty dla 2850 uczniów
szkół gimazjalnych w zakresie stylów życia korzystnych dla zdrowia
psychicznego, przeprowadzić pakiet oddziaływań profilaktycznych, edukacyjnych
i terapeutycznych dla 1200 osób w celu zwrócenia uwagi na elementy zdrowia
psychicznego w poszczególnych etapach życia, przeprowadzić działania w
obszarze edukacji i wczesnej pomocy psychospołecznej, opracować
indywidualne Programy Terapeutyczn-Opiekuńcze dla 25 osób chorych na
Alzheimera, przeprowadzić działania informacyjne w aspekcie charakterystyki
wybranych zaburzeń psychicznych w środowisku akademickim, kształtować
odbiór społeczny osób z zaburzeniami psychicznymi przez włączenie osób z
zaburzeniami psychicznymi w Światowe Dni Młodzieży, poprzez ich udział w
konwencji teatru ulicznego, warsztaty bębniarskie i kramy rękodzielnicze,
wypracować strategię działań poprawiających jakość i skuteczność
świadczonych
usług
medyczno-edukacyjno-terapeutyczno-rehabilitacyjnosocjalnych na rzecz promocji zaburzeń z zakresu autyzmu, udzielić wsparcia
psychologicznego rodzinom (100 osób) dzieci chorych onkologicznie, udzielić
wsparcia młodym lekarzom onkologom dziecięcym poprzez zorganizowanie sesji
coachingowych, przeprowadzić warsztaty zwiększające skuteczność działań w
obszarze profilaktyki zaburzeń psychicznych rodziców spodziewających się
dziecka i rodziców dzieci w wieku do 5 lat w zakresie wspierania rozwoju
psychicznego dziecka, zorganizować wczesną pomoc psychologiczną dla 64
rodziców dzieci wskazanych przez psychologa szkolnego w ramach
utworzonego punku konsultacyjnego. Ogółem bezpośrednio w ww. konkursie
udział wzięły 8534 osoby.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

Konkurs nr 21/2016
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie
polityki społecznej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2014-2018*

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

0

0

0

Liczba wybranych
projektów

1

1

2

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

1

1

2

Wysokość przyznanych
środków w zł

1 943 313 zł

4 816 920 zł

6 760 233 zł

1 722 458,78 zł

4 816 920 zł

6 539 378,78 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł

Efekty konkursu

Rezultatem konkursu było zapewnienie w 2016r. instytucjonalnej pieczy
zastępczej.
Placówkami bezpośrednio realizującymi zadanie były:
1) Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Gliwicach.
2) Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Nr 1 w Gliwicach.
3) Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Nr 2 w Gliwicach.
4) Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Nr 3 w Cyprzanowie.
5) Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Nr 4 w Samborowicach.
Interwencyjny ośrodek preadopcyjny oraz regionalne placówki opiekuńczoterapeutyczne zapewniają dziecku m.in. całodobową opiekę i wychowanie oraz
zaspokajają jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe,
zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.

* Konkurs wieloletni na lata 2014-2018, dlatego wiersz „Liczba złożonych projektów” w odniesieniu do roku 2016 został wyzerowany.
** Łączna kwota dotacji na 2016r. w wierszu "Wysokość przyznanych środków w zł"
*** Środki wydatkowane na dzień 31.12.2016r. w wierszu "Wysokość wykorzystanych środków w zł"
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Konkurs nr 22/2016
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie narkomanii

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

15

0

15

Liczba wybranych
projektów

13

0

13

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

10

0

10

Wysokość przyznanych
środków w zł

110 940 zł

0

110 940 zł

110 940 zł

0

110 940 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł

Efekty konkursu

W ramach konkursu wsparto finansowo zadania stanowiące uzupełnienie
oddziaływań terapeutycznych świadczonych przez podmioty lecznicze w
zakresie terapii uzależnień, jak również placówki działające w systemie oświaty
oraz pomocy społecznej. Wsparte zadania przyczyniły się do wzmocnienia
systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie
śląskim. Obejmowały m. in.: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób
uzależnionych od substancji psychoaktywnych (poprzez m. in.: reintegrację
społeczną i zawodową, prowadzenie mieszkań readaptacyjnych), udzielanie
wsparcia osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom, realizację
programów profilaktyki uzależnienia od substancji psychoaktywnych (w
placówkach oświatowych oraz w placówkach realizujących programy opiekuńcze
dla dzieci i młodzieży, w tym wsparcia dziennego), działalność informacyjnoedukacyjną, działalność motywującą do leczenia osoby używające narkotyki.
Ponadto, wsparto zadania ukierunkowane na niwelowanie szkód zdrowotnych
powstałych w wyniku uzależnień. Adresatami zadań byli: dzieci i młodzież, młodzi
dorośli, osoby zagrożone uzależnieniem (w tym eksperymentujące ze środkami
psychoaktywnymi), osoby uzależnione od środków psychoaktywnych oraz
członkowie ich rodzin i opiekunowie. Zrealizowane działania odpowiadały
założeniom Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 20062020 oraz stanowiły realizację zapisów Programu przeciwdziałania narkomanii w
województwie śląskim na lata 2011-2016, jak również Programu Współpracy
Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

* Konkurs jest konkursem wieloletnim na lata 2014-2018, dlatego wiersz „Liczba złożonych projektów” w
odniesieniu do roku 2016 został wyzerowany.
** Łączna kwota dotacji na 2016r.
*** Środki wydatkowane na dzień 31.12.2016r.
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Konkurs nr 23/2016
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

33

1

34

Liczba wybranych
projektów

29

1

30

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

25

1

26

Wysokość przyznanych
środków w zł

329 120 zł

11 580 zł

340 700 zł

323 838,53 zł

11 580 zł

335 418,53 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł

Efekty konkursu
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W konkursie zostały dofinansowane zadania służące profilaktyce i rozwiązywaniu
problemów alkoholowych, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Organizacje pozarządowe podejmowały działania na wielu różnych
płaszczyznach, takich jak: organizacja zajęć pozaszkolnych służących
nabywaniu przez dzieci i młodzież umiejętności radzenia sobie z sytuacją
kryzysową oraz umiejętności społecznych; organizowanie zajęć i programów
profilaktyki uzależnień i socjoterapeutycznych; reintegracja społeczna i
zawodowa skierowana do osób uzależnionych od alkoholu (po zakończeniu
programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego); programy
edukacyjno-informacyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w
tym przemocy w rodzinie adresowane do dzieci i rodzin; promocję postaw
trzeźwościowych i abstynenckich. Odbiorcami zrealizowanych zadań były osoby
uzależnione od alkoholu i członkowie ich rodzin, osoby podejmujące abstynencję,
dzieci i młodzież ze środowisk defaworyzowanych oraz z grup ryzyka, a także
osoby dotknięte problemem przemocy w rodzinie. Beneficjentami pośrednimi były
inne podmioty podejmujące działania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych (środowiska lokalne, organizacje pozarządowe).
Zrealizowane zadania służyły wzmocnieniu lokalnych systemów profilaktyki i
rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w
rodzinie. Odpowiadały założeniom Strategii Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 i stanowiły realizację zapisów
Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie
śląskim na lata 2016-2020 jak również Programu Współpracy Województwa
Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

Konkurs nr 24/2016
Nazwa: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie
polityki społecznej - prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach
2013-2017*

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

0

0

0

Liczba wybranych
projektów

3

1

4

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

3

1

4

Wysokość przyznanych
środków w zł

421 400 zł

120 600 zł

542 000 zł

421 400 zł

120 600 zł

542 000 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł

Efekty konkursu

Efektem zadania w 2016 r., było prowadzenie 4 niepublicznych ośrodków adopcyjnych na
terenie województwa śląskiego. Do zadań ośrodka adopcyjnego należy m.in.:
1) prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających
gotowość do przysposobienia dziecka, zwanych w ustawie kandydatami do
przysposobienia dziecka;
2) promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka;
3) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami
właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami
organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami
oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz
organizacjami społecznymi;
4) kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka
zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz
gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
5) dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
6) współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o
okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;
7) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;
8) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do
przysposobienia dziecka;
9) przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i
majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem
adopcyjnym”;
10) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do
przysposobienia dziecka;
11) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka
oraz osób, które przysposobiły dziecko;
12) organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
13) prowadzenie szkoleń dla: kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka; kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

* Konkurs wieloletni na lata 2013-2017, dlatego wiersz „Liczba złożonych projektów” w odniesieniu do 2016 r. został
wyzerowany.
** Łączna kwota dotacji na 2016r. w wierszu "Wysokość przyznanych środków w zł".
*** Środki wydatkowane na dzień 31.12.2016r. w wierszu "Wysokość wykorzystanych środków w zł".
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II.4. Zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert - z
podziałem na wydziały

GABINET MARSZAŁKA
Nazwa zadania: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

3

0

3

Liczba wybranych
projektów

1

0

1

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

1

0

1

Wysokość przyznanych
środków w zł

9900 zł

0

9 900 zł

9 900 zł

0

9 900 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł

Efekty zlecenia zadań w
trybie z pominięciem
otwartego konkursu ofert

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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Aktywizacja Rad Działalnosci Pożytku Publicznego województwa śląskiego.
Wymiana doświadczeń.
Wzmocnienie potencjału ludzkiego.
Wzmocnienie III sektora.
Integracja organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego.
Wypracowanie wspólnego porozumienia organizacji pozarządowych z radami
o cyklicznych spotkaniach Rad Działalności Pozytku Publicznego w kolejnych
latach.
Zawiązanie grupy inicjatywnej do zorganizowania debaty dotyczącej współpracy
organizacji pozarządowych.
Przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczestników konferencji oraz
wydanie broszury pokonferencyjnej.

WYDZIAŁ GOSPODARKI, TURYSTYKI I SPORTU

Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz integracja europejska i rozwijanie
kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

29

0

29

Liczba wybranych
projektów

28

0

28

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

28

0

28

Wysokość przyznanych
środków w zł

234 398 zł

0

234 398 zł

226 959,54 zł

0

226 959,54 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł

Efekty zlecenia zadań w
trybie z pominięciem
otwartego konkursu ofert
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Wsparcie upowszechniania sportu na obszarze województwa śląskiego.

WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Nazwa zadania: Ochrona i promocja zdrowia

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

29

0

29

Liczba wybranych
projektów

7

0

7

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

7

0

7

Wysokość przyznanych
środków w zł

36 600 zł

0

36 600 zł

35 600 zł

0

35 600 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł

Efekty zlecenia zadań w
trybie z pominięciem
otwartego konkursu ofert
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W ramach zrealizowanych w 2016r. zadań w trybie "małego grantu" organizacje
pozarządowe zorganizowały szereg działań o charakterze edukacyjno-profilaktycznym,
które były skierowane do mieszkańców województwa śląskiego. NGO za otrzymane z
budżetu województwa środki zorganizowały:
- warsztaty muzykoterapeutyczne,
- piknik dla osób niepełnosprawnych,
- Sesję Banku Tkanek,
- konferencję dotycząca problematyki otyłości i nadwagi wśród dzieci,
- konferencję naukowo-edukacyjną dla osób chorych na cukrzycę,
- konferencję skierowaną do pracowników hospicjum, wolontariuszy oraz do osób
pragnących się zaangażować w wolontariat,
- XXV jubileuszowy koncert „Serce za serce”.
Ponadto, organizacje pozarządowe w ramach ww. zadań opracowały i zleciły do druku
różnego rodzaju materiały o charakterze edukacyjno-profilaktycznym (np.: ulotki,
broszury).
Zgodnie z otrzymanymi sprawozdaniami z realizacji poszczególnych "małych grantów"
w 2016r. organizacje pozarządowe objęły swoimi działaniami 3162 osoby.

Nazwa zadania: Ochrona i promocja zdrowia psychicznego

Organizacje
pozarządowe

Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o dz. poż. publ. i
o wolontariacie
oraz pozostałe jednostki
niezaliczone do sektora
finansów publ.

Łącznie wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

34

0

34

Liczba wybranych
projektów

14

0

14

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

14

0

14

Wysokość przyznanych
środków w zł

100 000 zł

0

100 000 zł

99 962,98 zł

0

99 962,98 zł

Wysokość
wykorzystanych środków
w zł

Efekty zlecenia zadań w
trybie z pominięciem
otwartego konkursu ofert
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W ramach realizacji małych grantów osiągnięto następujące efekty: udzielenie
specjalistycznego wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom,
zorganizowanie indywidualnych konsultacji psychiatrycznych, przeprowadzenie zajęć i
warsztatów z profilaktyki i edukacji pro-zdrowotnej, rozwijania twórczości własnej z
elementami arteterapii, technik relaksacyjnych,
warsztatów psychologicznych,
warsztatów z kosmetologiem dla rodziców dzieci chorych, warsztatów dla młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu używania dopalaczy, wydrukowanie i
rozpowszechnienie poradnika dla rodziców po stracie dziecka, zwiększenie poziomu
integracji osób zaburzonych psychicznie i upośledzonych umysłowo ze społeczeństwem
lokalnym, kształtowanie odbioru społecznego osoby chorej psychicznie i upośledzonej
umysłowo, wzrost poczucia własnej wartości, kompetencji osób chorych psychicznie i
upośledzonych umysłowo, uwrażliwienie młodzieży na problematykę dot. osób
chorujących psychicznie, przeciwdziałanie stygmatyzacji i odrzuceniu osób chorujących
psychicznie i upośledzonych umysłowo, przekazanie rzetelnej wiedzy dotyczącej
zaburzeń psychicznych, zwiększenie promocji zdrowia psychicznego w szkołach,
kształtowanie
zwłaściwych
wzorców
wychowawczych,
rozwój
umiejętności
interpersonalnych, nabywanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej osób
chorych, zwiększenie stopnia samodzielności w życiu społecznym i osobistym młodzieży
niepełnosprawnej.

III. Współpraca pozafinansowa w 2016 roku
1.

Obejmowanie honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego inicjatyw
organizacji pozarządowych w ramach promocji ich działalności. W 2016 roku 451 inicjatyw
o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, społecznym i turystycznym zostało
objętych honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

2.

Prowadzenie strony internetowej ngo.slaskie.pl utworzonej specjalnie dla organizacji
pozarządowych, na której umieszczane są w odpowiednich zakładkach informacje dotyczące
funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym aktualne i archiwalne programy
współpracy, akty prawne, ogłoszenia dotyczace otwartych konkursów ofert i ich
rozstrzygnięć. Oprócz tego zamieszczane są informacje o wydarzeniach zarówno
z województwa śląskiego, jak również z całej Polski. Strona pełni funkcję informacyjną,
edukacyjną, poszerzającą wiedzę i budującą świadomość o sposobach funkcjonowania ngosów w Polsce.

3.

Współorganizowanie
szeregu
akcji
i
działań
wspierających
uwrażliwienie
społeczne i aktywizujących do działania osoby z różnych środowisk, kojarzenie
partnerstw
pomiędzy
organizacjami i innymi podmiotami, udzielanie pomocy
w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej,
animowanie
współpracy organizacji
z samorządem, podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków
powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania, opiniowanie projektów
w zakresie zasady równego traktowania, promowanie, upowszechnianie i propagowanie
problematyki równego traktowania wraz z organizacjami pozarządowymi.

4.

Współorganizacja kiermaszów rękodzieła osób niepełnosprawnych z okazji Świąt
Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia.

5.

Współorganizacja akcji "Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym".

6.

Współorganizacja konferencji: „REPTY - Rehabilitacja Skoordynowana
Niepełnosprawnych – leczenie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, logopedia ".

7.

Współorganizacja Seminarium: „Moje bezpieczne? dziecko”.

8.

Współorganizacja konferencji: „Zakład Aktywności Zawodowej jako etap w zatrudnieniu
osoby niepełnosprawnej – dobre praktyki”.

9.

Współorganizacja szkolenia pn: „Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w zespole
osób z niepełnosprawnością”.

Osób

10. Współorganizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej.
11. Kwartalny kolportaż Serwisu Informacyjnego Narkomania rocznik 2016 (wydawnictwo
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie) wśród organizacji
pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii.
12. Współorganizacja Gali Wolontariatu.
13. Współorganizacja miedzynarodowej konferencji: “Konwencja ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych. Debata o przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.”
14. Wdrożenie projektu „Śląskie dla Seniora - Śląska Karta Seniora”.
15. Organizowanie posiedzeń Śląskiej Rady ds. Seniorów.
Strona 28 z 29

16. Organizowanie konferencji senioralnych w czterech subregionach województwa Śląskiego.
17. Prowadzenie internetowego katalogu produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej, w
którym mogą one bezpłatnie zamieszczać swoje oferty: http://katalogpes.rops-katowice.pl/.
18. Bezpłatne udostępnianie pomieszczeń urzędu marszałkowskiego na potrzeby inicjatyw
organizacji pozarządowych.
19. Organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego dla jednostek organizacyjnych
systemu pomocy społecznej, w tym prowadzonych przez organizacje pozarządowe.
20. Organizowanie szkoleń dla różnych grup zawodowych (również reprezentantów organizacji
pozarządowych) realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, jak również w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
21. Współpraca z pełnomocnikami marszałków z pozostałych 15 województw.
22. Współpraca z pełnomocnikami gminnymi i powiatowymi – wymiana doświadczeń jak
również przekazywanie dobrych praktyk w innych miastach.
23. Współpraca ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Pełnomocnikiem Terenowym Rezcznika
Praw Obywatelskich, Komendą Wojewódzka Policji w Katowicach oraz organizacjami
pozarządowymi w ramach “Ślaskiej Platformy Przeciw Nienawiści”.

V. PODSUMOWANIE
Współpraca

Samorządu

Województwa

Śląskiego

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na
zasadach pomocniczości, partnerstwa, efektywności i jawności. Realizowana była w kilkunastu
obszarach, zarówno w formie zlecania realizacji zadań publicznych, jak i w formach
pozafinansowych. W konsekwencji tych działań, organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego zrealizowały szereg ciekawych i atrakcyjnych
zadań publicznych.
Dzięki stronie internetowej ngo.slaskie.pl dedykowanej organizacjom pozarządowym,
wiele cennych inicjatyw i wydarzeń uzyskało szerszy rozgłos, a organizacje zaprezentowały
swoje działania. Strona cieszy się dużym uznaniem ze strony organizacji, samorządów lokalnych
jak również

Ministerstwa

Rodziny,

Pracy

i

Polityki

Społecznej.

Stałym,

znacznym

zainteresowaniem cieszą się też patronaty honorowe Marszałka Województwa – traktowane jako
wyróżnienie, podkreślające szczególny charakter wydarzeń i inicjatyw społecznych, dzięki
któremu podnosi się ich rangę i prestiż, a to z kolei przekłada się na promocję województwa.

Sporządziła: Katarzyna Błaszczyk-Domańska, główny specjalista ds. organizacji pozarządowych i równych szans - na podstawie informacji
dostarczonych przez Wydziały Urzędu Marszałkowskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
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